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Міф 4. Ви не можете обрати свого лікаря, бо в медзаклад не завезли бланки
декларацій

Паперових бланків декларацій не існує. Декларація з лікарем має бути заповнена в
електронному вигляді уповноваженим працівником медзакладу. Лише після цього вона
роздруковується і ви підписуєте її в двох примірниках, один з яких забираєте з собою,
інший залишається у лікаря. Якщо вам дають заповнити бланк декларації від руки – вона
фейкова.

Важливо – підписати декларацію з лікарем можна лише в закладах, що підключені до
електронної системи. Такі заклади мають наліпку «Тут можна обрати свого лікаря».

Міф 5. Ваш лікар відтепер не буде приїжджати на виклик додому

Виклик додому входить до переліку послуг вашого лікаря. Але визначати, чи є
необхідність їхати на виклик, лікар буде за медичними показами. Він може надати вам
консультацію телефоном, або запросити вас приїхати в амбулаторію. При цьому
віддаленість місця перебування пацієнта від медичного закладу не є причиною для
відмови лікаря приїхати на виклик.

Міф 6. Якщо ви не підписали декларацію, лікар вас не обслуговуватиме

Мекдзаклади будуть отримувати фінансування одночасно і за пацієнтів, які підпишуть
декларації з лікарями, що у них працюють, і за пацієнтів, які були закріплені за ними
раніше. Тому відмовити вам у наданні допомоги через те, що ви не підписали декларацію
з лікарем, не мають права.

Проте ваш дільничний терапевт може попросити вас обрати його і підписати з ним
декларацію, щоб продовжити обслуговувати вас. Ви вільні у виборі свого лікаря.
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Міф 7. Ви не зможете підписати декларацію з лікарем, якщо не маєте паспорту,
ідентифікаційного коду чи мобільного телефону

Якщо з об’єктивних причин ви не маєте якогось з необхідних для підписання декларації
документів (паспорт, ідентифікаційний код), ви все одно зможете обрати свого лікаря.

В разі відсутності паспорта громадянина України декларацію можна підписати за іншими
документами - тимчасовим посвідченням громадянина України, посвідкою на постійне
проживання в Україні, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує
додаткового захисту.

Якщо ви не маєте ідентифікаційного коду з релігійних або інших переконань, в
декларацію з лікарем заносяться лише ваші паспортні дані.

Якщо ви не маєте мобільного телефону, лікар має відсканувати ваш паспорт та код і
надіслати їх в систему.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України
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